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Hori completa 1 ano à frente da Prefeitura resgatando 
tradições e colocando a “casa em ordem”

Os 12 primeiros meses foram de muito empe-
nho, foco e austeridade. A Prefeitura trabalhou 
em três frentes para resgatar o orgulho do jabo-
ticabalense, recuperando as tradições da cidade 
e avançando em várias áreas. O ano foi de pulso 
fi rme para reequilibrar as contas públicas, colocar 
a casa em ordem e recuperar o prestígio de Jabo-
ticabal.

2018 será de novos avanços para a cidade; em 2017 o foco foi recuperar, reequilibrar 
e “preparar o terreno” para avançar

Jaboticabal resgata a “Virada no Lago” e celebra a 
chegada de 2018

Famílias e amigos reuniram-se na noite de 31 de dezembro no Lago Mu-
nicipal de Jaboticabal para celebrar a chegada de 2018. E foi uma grande 
festa, com a presença de muita gente com vontade de fazer uma virada de 
ano inesquecível. A “Virada no Lago” contou com música, muita animação e 
uma linda queima de fogos sem rojões.

Milhares de pessoas se reuniram no Lago 
Municipal para acompanhar a queima de 
fogos; prefeitura não soltou rojões, mas 

muitas residências dispararam
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“NATAL”

É momento de júbilo do 
qual não podemos esquecer ou 
abandonar, pois DEUS veio 
“morar” entre nós, para distri-
buir alegria!

Na vivência comum, quan-
do um casal decide gerar filhos, 
necessariamente há necessidade 
de mudanças para “enfrentar” 
ou “viver” novas realidades!

Tal atitude é gesto de con-

P/ PROFESSOR BENÊ

versão: desinstatar-se para vi-
ver nova realidade. É “sair-se” 
de si para a novidade!

Isto, tantas vezes gera uma 
atitude: decretar a morte do 
egoísmo!

Festejar o “NATAL” para 
construir um “FELIZ ANO 

NOVO” é dissipar as trevas 
do egoísmo, “construir nova 
história”, sem medos, com a 
energia da superação!

FELIZ NOVOS TEMPOS 
PARA TODOS NÓS! VA-
MOS CONTINUAR CONS-
TRUINDO A HISTÓRIA!

Apenas um jogo?
Os primeiros re-

gistros de esportes 
na forma organizada 
como conhecemos, da-
tam da Grécia antiga, 
tendo ocorrido em 776 
a.C. o primeiro fes-
tival nos moldes das 
Olímpiadas. À época o 
festival atendia 3  pro-
pósitos: 1. Homena-
gem aos deuses, prin-
cipalmente Zeus; 2. 
Tréguas e pazes entre 
as Cidades-Estados e; 
3. Valorização da saú-
de e preparação física 
para guerras. Ao longo 
da História o uso do 
Esporte variou confor-
me crenças religiosas, 
políticas e sociais de 
cada civilização. O Im-
pério Romano o ma-
nuseou na política do 
pão e circo. Durante a 
Guerra Fria, era usado 
como instrumento ide-
ológico e propaganda, 
em que vitórias expu-
nham os sucessos e 
soberania de cada re-
gime.

Quando o parisiense 
Barão de Coubertin re-
criou os Jogos Olímpi-
cos em 1896, afi rmou 
que sua real intenção 
era infl amar entre os 
jovens franceses um 
espírito de unidade so-
berana e competição a 
fi m de fazer frente à 
Alemanha, cuja vitória 
na Guerra Franco-Prus-
siana em 1870 credita-
va à melhor prepara-
ção física. No início do 
século passado a então 
imprensa alemã pas-

sou a explorar a ideia 
de que as Olímpiadas 
da Era Moderna sim-
bolizavam uma guerra 
mundial sem o custo 
de vidas, porém que 
evidenciavam com cla-
reza a hierarquia das 
nações. Hoje o esporte 
conecta povos, realiza 
sonhos, cria heróis de 
modalidades e fi lan-
tropia através de fun-
dações mantidas por 
estrelas mundiais. 

Entre tantos espor-
tes, o Brasil é o país do 
futebol. Mais recente-
mente também do vo-
leibol, do judô e da gi-
nástica, porém é a bola 
no pé que cativa as 
crianças desde cedo, 
chutando bolinhas de 
papel na sala de aula 
ou pedregulhos na rua. 
Sonham talvez um dia 
tornarem-se jogadores 
muito antes de enten-
derem o signifi cado de 
competir, as dores da 
derrota e os louros da 
vitória. Muitas crian-
ças competem com in-
justiças sociais, com 

marginalizações, sen-
tem o amargor da ca-
rência sem imaginar a 
doçura da fartura.

Tivemos a oportu-
nidade de chutar boli-
nhas de papel em con-
fortáveis salas de aulas 
ministradas por educa-
dores de excelência, e 
jogávamos futebol com 
amigos após fi nalizar-
mos as devidas obriga-
ções escolares. Como 
há séculos, o esporte 
unia nossos grupos de 
sala na guerra contra 
os inimigos das outras 
nações do fi nal do cor-
redor em busca da co-
roa absoluta: os reis do 
futebol do colégio.

Como na Grécia an-
tiga, a primeira edição 
deste evento (2014) 
ocorreu com 5 turmas-
-nações distintas sob 
a gentil concessão de 
campo do Clube de 
Campo Dr Laff ranchi. 
Embora uma equipe 
sagrou-se campeã, a 
vitória foi muito além 
das 4 linhas pela ar-
recadação inédita de 

brinquedos a serem 
distribuídos a crian-
ças carentes no Natal 
que aproximava-se em 
poucos dias. Celebra-
ções embalaram na-
quele pós-jogo os ele-
vados espíritos que se 
juntaram nesta causa 
à época embrionária, 
porém tais emoções ja-
mais aproximar-se-iam 
da catarse vista no dia 
da entrega. 

A organização evo-
luiu nos anos seguin-
tes, passando então 
a mais equipes, mais 
jogos e consequen-
temente mais arreca-
dações. Cada jogador 
paga uma taxa por jogo 
e compromete-se com 
a cota estipulada para 
o produto da rodada. 
Estamos em nossa 4ª 
edição, com um total 
de 9 datas realizadas 
ao longo do ano: cho-
colates foram arreca-

dados na Páscoa, cen-
tenas de cobertores no 
início do inverno, mais 
de 250 cestas básicas 
de alimentos, cestas 
básicas de limpeza 
(mais de 100), cente-
nas de caixas de leite, 
e obviamente centenas 
de brinquedos. 

Como fazemos a 
distribuição? Estamos 
evoluindo como orga-
nização e ainda não 
seguimos um critério 
defi nido de escolha de 
destinatários, sempre 
buscando indicações 
de famílias carentes e 
instituições com ne-
cessidades de produ-
tos e/ou verbas para 
seu funcionamento. 
Tão simples quanto 
uma campainha toca-
da, um produto entre-
gue, e uma comovente 
gratidão recebida na 
forma de sorrisos, lá-
grimas e abraços. Nos-

so sistema de fi nancia-
mento, revertido 100% 
em solidariedade, ain-
da depende das taxas 
pagas pelos amigos 
jogadores e suas cotas 
dos itens da rodada. 
Entre nossas rotinas 
dedicamos um pouco 
de energia a este proje-
to em ascensão, e aqui 
também agradecemos 
o envolvimento de to-
dos e do clube que se-
dia os épicos embates 
futebolísticos. 

Somos jovens. So-
mos apaixonados por 
nossa cidade. Somos 
incomodados com as 
desigualdades. Somos 
motivados. E decidi-
mos agir. Este é o co-
meço do que temos 
planejado para nossa 
querida Jaboticabal. 

Para nós, é Mais que 
um Jogo. 

Att, Equipe e amigos 
Mais que um Jogo.
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2018 melhor para o agro

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

LIDERANÇA

O ano de 2017 chega ao 
fi m com uma leve sensação 
de melhora para o produ-
tor rural em relação a 2016. 
E 2018 promete ser melhor 
ainda com infl ação abaixo da 
meta, taxa de juros em que-
da e os refl exos, mesmo que 
ainda tímidos, de uma lenta 
retomada econômica do Bra-
sil depois de três anos segui-
dos de contração do Produto 
Interno Bruto (PIB). 

O acerto da política mone-
tária praticada ao longo do 
último ano e meio ganhou 
força ao ser combinado com 
a forte safra 2016/2017, que 
permitiu uma intensa retra-
ção no preço dos alimentos. 
Esse acerto pôde então ser 
materializado na queda da 
infl ação, que pela primeira 
vez em anos fi cou abaixo da 
meta de 4,5%. 

Um cenário que fi ca mais 
positivo com os muito bem-
-vindos sucessivos cortes na 
taxa Selic, hoje em sua me-
nor porcentagem histórica: 
7,5%. Mas é preciso que o 

como instrumento de estabi-
lidade política. 

O setor agro foi o princi-
pal, talvez o único, que fez 
a economia crescer em 2017, 
não pode ser penalizado. 
Precisa ser valorizado! O PIB 
da atividade agropecuária 
cresceu 11,5% neste ano, de 
acordo com as projeções da 
pesquisa Focus/Bacen – que 
indicam retração de 0,2% no 
setor industrial e estagnação 
no setor de serviços. 

Se confi rmada a projeção, 
esta será a maior taxa de 
crescimento registrada nas 
séries históricas do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Es-
tatística (IBGE). Mas há desa-
fi os para que o agro continue 
sendo o esteio da economia 
brasileira.

Temos muito trabalho pela 
frente, principalmente na 
simplifi cação e maior justiça 
em nosso sistema tributário, 
o alto custo do capital e as 
sofríveis condições de in-
fraestrutura e logística. São 
fatores que inibem os inves-
timentos internos e externos 
no setor.

Os avanços obtidos na 
agropecuária nos últimos 20 
anos permitiram melhorar a 
Integração Lavoura, Pecuária 
e Floresta (ILPF), desenvolver 
a agricultura de baixo car-
bono e preservar nascentes, 
ocupando menos de 10% da 
superfície do País e produ-
zindo duas ou três safras por 
ano em algumas culturas.

O papel de alimentar o 
mundo, que a Organização 
das Nações Unidas para Agri-
cultura e Alimentação (FAO) 
reserva ao Brasil, será possí-

fi as a identifi car a direção a 
ser seguida, para que a ins-
tituição possa competir no 
futuro, com um comporta-
mento ético e transparente. 
Enfi m, é ter uma equipe para 
planejar, executar, verifi car e 
corrigir rumos.

O líder precisa estar à fren-
te das mudanças, ouvindo as 
pessoas e o mercado, criando 
um ambiente organizacional 
apropriado à autonomia, me-
lhorias contínuas, inovações 
e aprendizado organizacio-
nal.

Organizações inteligentes 
são capazes de compartilhar 
suas experiências - com clien-
tes, concorrentes, parceiros e 
fornecedores, de forma que 
lhes permita criar e ter suces-
so, através de:

• líderes visionários, que 
inspirem uma missão com-
partilhada;

• líderes abertos ao novo, 
visto que o sucesso do passa-
do não garante o sucesso do 
futuro;

• líderes que tratem a ve-
lha questão do PODER sob 
uma NOVA perspectiva;

• líderes com visão sistê-
mica;

• líderes estrategistas;
• líderes em constante 

aprendizado.
Constância de propósitos

agricultor tenha atenção por-
que nem todos repassaram 
essa queda.

Muitos fornecedores es-
tão embutindo juros de 1% 
a 1,5% ao mês na venda de 
insumos, o que equivale a 
pelo menos 12% ao ano. Con-
siderando a infl ação de 3%, 
os juros reais serão de 9% ao 
ano, atrapalhando a vida do 
produtor rural. Por isso ele 
precisa estar atento para não 
sentir um aperto inesperado 
em seu caixa na próxima sa-
fra. 

Existem também outros 
desafi os a serem superados. 
O grande nó permanece no 
campo fi scal, com um ex-
pressivo défi cit público do 
Governo Federal e um cresci-
mento acentuado da dívida. 
É urgente que sejam toma-
das medidas mais efetivas de 
ajuste fi scal, que o governo 
demonstre comprometimen-
to com o dinheiro público. 

Precisamos nos atentar 
também para a fl utuação do 
câmbio, infl uenciando dire-
tamente nas exportações e 
na aquisição de insumos. A 
entrada de capital estrangei-
ro prevista para 2018, com 
um cenário brasileiro mais 
propício aos investidores, 
não pode afetar nosso co-
mércio exterior. 

Uma disparada ou queda 
no preço do dólar infl uencia 
diretamente a produção e 
a exportação. É preciso que 
o governo se atente a isso 
e coloque a política cam-
bial como prioridade – e em 
momento algum tratando-
-a, como havia sendo feito 
na administração anterior, 

Como a direção da empre-
sa precisa estabelecer e com-
patilhar estratégias?

Constantes inovações no 
mercado exigem mudanças 
de posturas e atitudes dos 
gestores. Nesse novo cenário, 
a liderança assume especial 
importância para o sucesso 
da empresa.

Ser líder é ter uma missão 
e visão compartilhada, edu-
car e treinar os colaboradores 
para que toda a organização 
atue na mesma sintonia. É 
orientar e encorajar as che-

vel a partir da qualidade das 
informações e do desenvolvi-
mento que obtivemos. O fu-
turo do setor e as respostas 
ao desafi o colocado ao nosso 
País, no entanto, dependem 
de obstáculos internos a su-
perar e de entraves burocrá-
ticos que emperram o setor.

Assim como em outras 
áreas, a Agropecuária po-
derá se benefi ciar de refor-
mas pontuais que poderão 
melhorar o ambiente de tra-
balho de nosso agricultor. 
Orientados pelo governador 
Geraldo Alckmin, no Estado 
de São Paulo obtivemos al-
gumas conquistas ao simpli-
fi car processos no dia-a-dia 
do produtor, como o Agrofá-
cil, e na cooperação entre os 
institutos de pesquisa, por 
exemplo.

Há ainda muito espaço a 
conquistar na Agricultura, 
como difundir e ampliar a 
inovação tecnológica e re-
tomar a ousadia na área das 
concessões de transportes, 
estradas de ferro e portos. 
Estimular a exportação de 
produtos com maior valor 
agregado, aumentando a ge-
ração de renda e emprego e 
deixando de ser apenas for-
necedor de commodities.

Ações objetivas fundadas 
em planos estratégicos e 
políticas públicas realistas 
podem ser as respostas para 
os bons desafi os que o setor 
nos coloca para o curto pra-
zo. Precisamos de um plano 
estratégico que nos permi-
ta alcançar estas metas, um 
plano estratégico para o 
País.  

Vamos trabalhar!

A verdadeira virtude de 
um líder é a persistência. Será 
considerado inteligente, cada 
vez que superar um obstácu-
lo. É ser capaz de ir além de 
iniciativas, ter “constância de 
propósitos”, gerando inova-
ções e melhorias contínuas.

O papel do líder não é ditar 
as decisões fi nais, mas cer-
tifi car-se de que as decisões 
que a equipe está tomando se 
enquadram na visão da em-
presa.

A direção da empresa pre-
cisa estabelecer e comparti-
lhar estratégias, transmitir 
valores claros, visíveis e co-
municar as expectativas de 
resultados.

As estratégias, valores e 
expectativas precisam con-
siderar as necessidades de 
todas as partes interessadas, 
ou seja:

• os clientes, que esperam 
serviços de qualidade;

• os acionistas, que dese-
jam um bom resultado do seu 
investimento;

• as pessoas que traba-
lham na organização, que 
aspiram por satisfação no 
trabalho e oportunidades de 
crescimento;

• a comunidade, que per-
cebe as ações positivas e ne-
gativas dos produtos e servi-
ços oferecidos.

VOCÊ NÃO TEM?

Pr. Anastácio Martins

Vitório De Simoni
Contabilista, Assessoria

empresarial. Especialista
em Holding, 

Planejamento,
Sucessório e Tributário

Diretor do Simoni 
Organização

Contábil. Diretor da
Hold Solution (vitorio@
simonicontabil.com.br)

Você pode não ter a fé de 
Abraão, a coragem de Josué, 
a perseverança de Ana, a for-
ça de Gideão, enfi m de todos 
os heróis da bíblia, mas mes-
mo assim Deus te escolheu 
com um propósito, não foi 
você quem O escolheu, Jesus 
disse: Não me escolhestes 
vós a Mim, mas Eu vos esco-

importa com você. Lembre-se 
que todos os que serviram a 
Deus, também foram tenta-
dos a duvidar e a desistir de 
confi ar no Senhor, alguns se 
deixaram levar pela mentira 
do maligno e perderam o me-
lhor de Deus, para a sua vida.
Mas aqueles que confi aram, 
desfrutaram de todas as bên-
çãos. O Senhor é a sua força,  
a sua fortaleza, e o seu socor-
ro bem presente na hora da 
angústia. Confi a Nele, mesmo 
quando tudo parecer que não 
tem mais jeito, não desista, 
continue confessando a pala-
vra da vitória. Deus vai cum-
prir tudo aquilo que Ele te 
prometeu. Passe o tempo que 
passar. Ele não é homem para 
que menta, nem fi lho do ho-

lhi a vós, e vos nomeei, para 
que vades e deis fruto, e o 
vosso fruto permaneça, a fi m 
de que tudo quanto em meu 
nome pedirdes ao Pai Ele vos 
conceda. Quando Deus te es-
colheu, Ele sabia tudo sobre 
você, e como você seria uma 
benção no reino Dele, você 
não foi escolhido por acaso, 
Deus já sonhava com você, 
e fez de tudo para que você 
viesse a este mundo. Para 
ser um instrumento em suas 
mãos, assim como muitos fo-
ram usados em suas épocas, 
hoje é a sua vez. Não tenha 
medo das coisas que o ini-
migo coloca no seu caminho, 
nem de suas ameaças, e prin-
cipalmente quando ele disser 
que Deus não te ama, nem se 

mem para que se arrependa. 
Não fi que preocupado com 
nada, Jesus está cuidando de 
você e o Pai colocou no seu 
coração a fé que você pre-
cisa para vencer o maligno. 
Você não tem que ter medo, 
nem duvidar no seu coração 
que foi o Pai celestial quem 
te escolheu, para ser um ven-
cedor, como todos os heróis 
da bíblia. Assuma a sua posi-
ção de guerreiro e vencedor!  
(Leia. João 15:16). Esta é a 
minha oração. Ouça o nosso 
programa: A Verdade da Pala-
vra. Diáriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_dopo-
vodedeus@hotmail.com

A aplicação destes funda-
mentos implicam, em geral, 
em:

• estabelecer e comparti-
lhar uma clara visão de futu-
ro da organização; 

• estabelecer metas e obje-
tivos desafi adores para a or-
ganização;

• criar, sustentar e inspirar 
valores, responsabilidades 
sociais, comportamento ético 
e justo em todos os níveis da 
organização; 

• propiciar os recursos ne-
cessários;

• encorajar e reconhecer a 
contribuição das pessoas;

• ter constância de propó-
sitos, adequados ao modelo 
adotado de gestão; 

• analisar pessoalmente 
(alta direção) e efetivamente 
o desempenho da organiza-
ção com base em informa-
ções e análises.

Principais benefícios:
• consolidação de valo-

res, objetivos e expectativas, 
através do exemplo da alta 
direção; 

• inspiração e motivação 
aos empregados para contri-
buírem, aprenderem e inova-
rem; 

• uniformização e sintonia 
de informações nos diferen-
tes níveis hierárquicos da or-
ganização.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
EMPRESA HOMOLOGADA: Prime Consultoria e Assessoria 

Empresarial Ltda
FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 16/2017
OBJETO: Contratação da Prestação de Serviços de Gerencia-

mento do Abastecimento de Combustíveis nos Veículos da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, com disponibilização de rede credenciada 
de Postos de Combustíveis, por meio de implantação e operação de 
sistema informatizado e integrado com utilização de Cartão Micro Pro-
cessado, cujas especificações técnicas e quantitativas encontram-se 
descritas no Anexo I – Termo de Referência do Edital.

VALOR TOTAL DO REGISTRO DE PREÇOS: R$ 69.885,84 
(sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e 
quatro centavos).

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 02/01/2018

PORTARIAS

Nº 63, DE 02 DE JANEIRO DE 2018 – NOMEIA, a partir de 02 de ja-
neiro de 2.018, PATRICIA CARREGARI ZIVIANI, para ocupar o cargo 
de Assessor de Gabinete, lotada no Gabinete do vereador João Bassi.

Nº 64, DE 02 DE JANEIRO DE 2018 – CONCEDE 15 dias de férias 
coletivas em gozo no período de 08 a 22 de janeiro de 2.018 aos ser-
vidores deste Poder.

Nº 65, DE 02 DE JANEIRO DE 2018 – CONCEDE 15 dias de férias 
coletivas em pecúnia aos servidores deste Poder.

ATOS DA MESA

Nº 08, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017 – NOMEIA, ao cargo de Direto-
ra do Departamento Jurídico, a servidora SILVIA CRISTINA MAZARO 
FERMINO.

CENTRO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

Edital de Convocação
Pelo presente Edital fi cam convocados todos os associados 

do Centro Espírita Bezerra de Menezes para a Assembléia Geral 
Ordinária da Instituição, que se realizará no dia 17 de janeiro de 
2018, às 19:30 horas, em primeira convocação, com a presença de 
maioria simples dos associados ou, em segunda convocação, às 
20:00 horas, com qualquer número, em sua sede, localizada nesta 
cidade, à Av. Major Novaes, n° 208 - Centro, para deliberarem e 
votarem a seguinte matéria:

1. Aprovar o Relatório Anual de Atividades da Diretoria – Ano 
de 2017.

 2. Aprovar o Balanço Geral Anual da Instituição referente à 
Movimentação Financeira durante o Ano de 2017.

3. Eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal – Bi-
ênio 2018/2019.

Jaboticabal, 04 de janeiro de 2018
Vanildo Favoretto

- Presidente -

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A ELIANA CAROLINA SCAR-
PIN – ME, MARCELO HENRIQUE DE CAMPOS RAMOS e 
ELIANA CAROLINA SCARPIN.

 (Prenotação 157.687 de 09/11/2017)

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro de Imó-
veis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca 
de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida Major Novaes, 
535, Centro, Fone(016)3202-3015.

FAZ SABER a Eliana Carolina Sarpin – ME, pessoa jurídica 
com sede em Taiuva-SP, na Rua Osório Paulino Tostes, número 78, 
inscrita no CNPJ/MF sob número 13.054.910/0001-07, Marcelo 
Henrique de Campos Ramos, RG nº 19.266.553-SSP/SP, CPF nº 
112.186.518/65, administrador de empresas, e Eliana Carolina Scar-
pin, RG nº 33.567.975-4-SSP/SP, CPF nº 300.182.628/21, empresá-
ria, ambos brasileiros, solteiros, maiores, residentes e domiciliados 
em Taiuva-SP, na Rua Osório Paulino Tostes, número 78,  Jardim 
Primavera (endereço constante da matrícula do imóvel), que nos ter-
mos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento do Banco Bra-
desco S/A, credor fi duciário da Cédula de Crédito Bancário Conta 
Garantida nº 003.957.774, garantida pela alienação fi duciária, regis-
trada sob nº 06 na matrícula nº 32.132, que grava o imóvel situado 
na Avenida Marginal, tido como “Terreno 6” do Jardim Primavera, 
na cidade de Taiuva-SP, vem lhes notifi car para cumprimento das 
obrigações contratuais principais e acessórias relativas ao pagamen-
to das parcelas vencidas, apurado pelo credor até o dia 09/11/2017, 
no valor total de R$27.860,95 (vinte e sete mil, oitocentos e sessenta 
reais e noventa e cinco centavos), sujeito à atualização monetária, 
aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo 
pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no 
prazo desta intimação.

                       Assim fi cam V.Sªs. NOTIFICADOS a comparecerem 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, 
localizado na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone (16) 
3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda 
a Sexta-feira, onde deverão efetuar o pagamento do débito acima 
mencionado e mais o valor de R$519,99 (quinhentos e dezenove re-
ais e noventa e nove centavos), referente as custas com a notifi cação 
extrajudicial, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
a partir desta data.

  Nesta oportunidade fi cam V.Sªs. cientifi cados de 
que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante ao 
credor fi duciário o direito de consolidação da propriedade do imó-
vel, nos termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de 
forma que, com este ato, perdem V.Sªs. a propriedade do imóvel em 
favor do Banco Bradesco S/A.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publica-
do em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 20 
de dezembro de 2017. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, 
digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

Prefeitura realiza limpeza em área próxima à Cohab I

Durante a última semana, 
a Prefeitura de Jaboticabal 
promoveu a limpeza de uma 
grande área próxima às CO-
HABs I e III. O terreno foi ro-
çado para garantir a seguran-

ça e reduzir a proliferação de 
pragas urbanas. 

“A limpeza pública é res-
ponsabilidade de todos. Du-
rante todo ano trabalhamos 
para manter a cidade limpa e 

organizada. Essa área é mui-
to extensa e necessitava de 
mais atenção. Agora, peço 
aos moradores próximos, 
que não jogue lixo e ajude a 
manter a limpeza do local”, 
afi rma o secretário de Obras 
e Serviços Públicos, José Car-
los Abreu.

Mais melhorias – A SAAMA 
trabalhou na realização de 
melhorias na estrada de Ibi-
tirama. O projeto prevê ade-
quações para conter proble-

mas com erosão. “São mais 
de 300 quilômetros de es-
tradas rurais, representan-
do um grande desafi o para 
as equipes da Secretaria de 
Agricultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente. A recupe-
ração das estradas não ga-
rante apenas mais efi cácia 
no escoamento da produ-
ção, mas também conforto e 
segurança para os morado-
res da zona rural”, fi naliza 
Abreu.

- Contrata-se: 
Vendedor Externo para Rodonaves de Jaboticabal, desejável ter 

experiência em transporte, veículo próprio.
Remuneração: Salário + comissão + ajuda de custo p/ veículo.
Candidato deve residir em Jaboticabal ou Monte Alto.

Rua Argentina Grillo Badia, 720 
Sertãozinho | SP | (16) 2105 1777 

rte.com.br 
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Jaboticabal resgata a “Virada no Lago” e celebra a 
chegada de 2018

Famílias e amigos 
reuniram-se na noite 
de 31 de dezembro no 
Lago Municipal de Ja-
boticabal para celebrar 
a chegada de 2018. E 
foi uma grande fes-
ta, com a presença de 
muita gente com von-
tade de fazer uma vira-
da de ano inesquecível. 
A “Virada no Lago” con-
tou com música, muita 
animação e uma linda 

queima de fogos sem 
rojões.

Neste ano, o evento 
voltou a fazer parte do 
calendário de comemo-
rações desenvolvido 
pela prefeitura. “Embo-
ra com muita difi culda-
des em 2017, consegui-
mos resgatar um pouco 
da autoestima do ja-
boticabalense. Com a 
‘Virada no Lago’ demos 
início a 2018 com boas 

Milhares de pessoas se reuniram no Lago Municipal para acompanhar a queima de 
fogos; prefeitura não soltou rojões, mas muitas residências dispararam

energias e com a espe-
rança de fazer deste 
ano ainda melhor”, co-
mentou o prefeito José 
Carlos Hori.

Em respeito aos ani-
mais, crianças e ido-
sos, a prefeitura não 
soltou rojões, mas foi 
perceptível que muitas 
residências dispararam 
em festas particulares 
espalhadas por diver-
sos bairros da cidade.

Resgate - Após res-
gatar a “Praça da Fon-
te”, os tradicionais 
eventos no Aeroporto 
Municipal e retomar 
com sucesso a rea-
lização da Festa do 
Quitute, a prefeitu-
ra fechou o ano com 
a festa de réveillon. 
Para a primeira-dama, 
Adriana Hori, o mo-
mento foi importante 
para concretizar todo 

o esforço realizado 
em 2017.

“Desde o início do 
ano, o Hori percebeu 
que as famílias preci-
savam se unir mais e 
resgatar os valores. Ao 
decorrer do ano, várias 
ações foram sendo de-
senvolvidas com esse 
objetivo, proporcio-
nando refl exão e bons 
momentos. A ‘Virada 
no Lago’ também re-

presentou isso e quem 
compareceu viu que o 
resultado foi maravi-
lhoso”, comemorou a 
primeira-dama.

Todas as fotos da 
“Virada no Lago” po-
dem ser conferidas no 
Facebook da prefeitu-
ra ou clicando no link 
https://www.facebook.
com/prefeituradejabo-
ticabal /  posts/ 11631 
856 63812504.
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SHOW DE PRÊMIOS DO SINDICATO DOS 
EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE JABOTICABAL

Com a maior transpa-
rência e a participação 
de várias centenas de 
associados, BENEDITO 
OCLÁVIO FRIZZAS - Pre-
sidente do Sindicato 
dos Empregados no Co-
mércio de Jaboticabal e 
sua Diretoria, realiza-
ram de forma presen-
cial, às 20h00 do dia 
04 de Janeiro último, 
sorteio de vários prê-
mios, como incentivo e 
valorização à classe as-
sociativa. No primeiro 
prêmio uma moto CG 
FAN, 2º prêmio uma TV 
32”, 3º  prêmio um for-
no microondas, 4º prê-

mio uma bicicleta, 5º 
prêmio um ventilador 
Mondial com Base, e 
duas cestas surprêsas.

É compromisso sóli-
do e respeitável, com 
inúmeros convênios, 
além de Auxílio Nata-
lidade (carência de 10 
meses), Auxílio Fune-
ral, Excursões, Colônia 
de Férias no Centro de 
Lazer de Praia Grande, 
Vídeo Locadora com 
mais de 5.000 filmes, 
Departamento Jurídi-
co, Acordos Especiais 
para Trabalho em Su-
permercados, Repre-
sentatividade em even-

tos coletivos em busca 
de Direitos, Dissídio 
do Comércio, Espaço 
Beleza, Kits Escolares, 
Homologações, Copa 
de Futsal, entre muitos 
outros benefícios.

À reportagem, BE-
NEDITO OCLÁVIO 
FRIZZAS, assim se 

pronunciou: “É uma 
conquista e a constru-
ção de fidelidade, com 
lealdade e nos senti-
mos orgulhosos e en-
vaidecidos com mais 
este projeto saudável, 
brindando nossos as-
sociados em época de 
festas contagiante. 

Nossas iniciativas é de 
amizade, transparên-
cia, respeito, frutos 
de ações compartilha-
das, desafios enfren-
tados e conquistados, 
para atingir objetivos 
de nossos associados. 
Fico feliz pela recepti-
vidade e brilhantismo 

desta data especial”, 
enfatizou.

São ações dessa na-
tureza social que faz 
com que o Sindicato 
dos  Empregados no 
Comércio de Jabotica-
bal se fortaleça e cres-
ça em benefício do co-
merciário. 

8º prêmio - Cesta:  Danilo Nunes   (Meta Veículos) e os diretores 
Mário Alfredo Frizzas e Rodrigo Fernandes

1º prêmio: Moto 0 km - ganhador:  Marcelo Fogaça de Aguiar  (Tinta & Cia) ladeado por Benedito Oclávio Frizzas e Mário Alfredo 
Frizas (diretor)2º prêmio: TV 32” -  Maria José Pereira (lojas Cem Jaboticabal) 

e os Diretores Mário Alfredo Frizas e Paulo Eduardo Brunini 

3º prêmio - Microondas:  André da Silva Faustino  (Magazine 
Luiza) e os diretores Mário Alfredo Frizas e Jorge Luiz Tavante

4º prêmio - Bicicleta:  Fabiana Cristina Lopes Mendonça  (Arto-
ni) e os diretores Mário Alfredo Frizas e Luiz Paulo Parisi

5º prêmio - Ventilador:  Daniela Ap. Bergo de Carlis  (Lojas Cem  Monte 
Alto) e os diretores Mário Alfredo Frizas e Mauro Roberto Totta

6º prêmio - Cesta:  Fernanda Ap. Vicentini  (J. Mafhuz Monte 
alto) e os diretores Mário Alfredo Frizas e Jorge Luiz Tavante

7º  prêmio - Cesta:  Ana Maria Conte Dune  (Ofi cina Cláudio Dune) e os 
Diretores Mário Alfredo Frizas e Paulo Eduardo Brunini 

Benedito Oclávio Frizzas ladeado pelos diretores Jorge Tavante, Mário Alfredo Frizas, Mauro Ro-
berto Totta e Paulo Eduardo Brunini

Benedito Oclávio Frizzas junto de  familiares
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Bala de Prata

Versículos da Bíblia
14 - Sei que tudo 

o que Deus faz 
permanecerá para 
sempre; a isso nada 
se pode acrescen-
tar, e disso nada se 
pode tirar. Deus as-
sim faz para que os 
homens o temam.

Equipes de limpeza pública atuam 
em vários bairros de Jaboticabal

A Secretaria de Obras e 
Serviços, de Jaboticabal, 
iniciou 2018 empenhada 
na manutenção da cida-
de. Diversas áreas pú-
blicas estão ganhando o 
merecido cuidado nesta 
primeira semana do ano.

Os bairros Jd. São Mar-

cos, Jd. Grajaú e Jd. Tan-
gará recebem a equipe de 
roçamento para a ma-
nutenção de áreas ver-
des. Praças e avenidas 
do Cohab II e Morumbi 
também recebem cui-
dados. Enquanto isso, 
a região central da ci-

dade e o Jd. São Mar-
cos são visitados pela 
equipe de capinação de 
guias e sarjetas.

“Nosso compromisso 
desde o início do ano 
passado é cuidar de 
Jaboticabal e deixá-la 
mais bonita. Não tem 

novidade. Iniciamos 
2018 com o mesmo 
empenho e dedicação 
para atender a popu-
lação da melhor forma 
possível”, destacou o 
secretário de Obras e 
Serviços, José Carlos 
Abreu.

Assistência Social implementa 
Vigilância Socioassistencial

A Secretaria de Assis-
tência Social inicia 2018 
implementando o Plano 
de Vigilância Socioassis-
tencial, que visa promo-
ver ações segmentadas, 
levando em conta parti-
cularidades dos bairros 
onde são realizadas.

A iniciativa amplia 
acesso aos diretos e ser-
viços oferecidos pela 
pasta. “Temos condi-

ções de planejar me-
lhor, oferecer suporte e 
orientação. Já no início 
de 2018, vamos imple-
mentar ações nos CRAS 
e CREAS, iniciar a im-
plantação do projeto de 
Mulheres Vitimizadas e 
fortalecer os voltados 
ao bem-estar de nossos 
idosos”, afi rma a secre-
tária de Assistência So-
cial, Tatiana Pellefrini.

Iniciativa garante mais efi cácia em projetos assistenciais 
desenvolvidos em Jaboticabal

Os levantamentos re-
alizados pela vigilân-
cia oferecem condições 
para levantamento das 
famílias em vulnerabi-
lidade social. “Teremos 
condições de fortalecer 
aquelas famílias que 
precisam de atenção 
especial de acordo com 
suas condições sociais. 
As mudanças realizadas 
serão importantes para 

a efi cácia dos vários 
projetos que a Secreta-
ria de Assistência Social 
promove em nosso ter-
ritório”, fi naliza Tatiana.

Creches reabriram na quinta 
(04) em Jaboticabal

Após o período de fé-
rias, as creches de Ja-
boticabal já estão pre-
paradas para receber as 
crianças para o início de 
mais um ano letivo. A 
Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer 
defi niu quinta-feira (04) 

como ponto de partida 
para 2018.

Neste ano, as crian-
ças poderão fi car até 10 
horas por dia nas uni-
dades. O secretário da 
Pasta, Adilson Martins, 
garante que tudo está 
pronto. “Nossas funcio-

1ª Vara Cível do Foro de Jaboticabal 
Edital de Hasta Pública do Bem Imóvel abaixo descrito, de propriedade do executado, para CONHECIMENTO de 
eventuais interessados na lide, e Intimação do requerendo Aliança Distribuidora de Produtos Alimentícios e Cigarros 
Jaboticabal Ltda (CNPJ 74.641.077/0001-87) e Ivani Revolti Ferreira (CPF.746.542.848-34), extraída dos autos da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por Dori Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda (CNPJ. 
52.123.916/0001-32) - Processo nº 0001888-78.1998.8.26.0291 – Ordem nº 0447/1998. A Dra. ANDREA SCHIAVO, Juíza 
de Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Jaboticabal/ SP, na forma da lei, Faz Saber a todos quanto este edital vierem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 do NCPC e parágrafos, regulamentado 
pelo Provimento CSM 1625/2009 do TJ/SP, através da empresa gestora Impacto Leilões (www.impactoleiloes.com.br), 
portal de leilões on-line, levará a público em 1º e 2º Leilão, com início do 1º leilão no dia 23/01/2018 às 15:00 horas, e 
com término no dia 26/01/2018 às 15:00 horas, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, 
devidamente atualizado, ficando desde já designado para o 2º leilão com início no dia 26/01/2018 às 15:01 horas e com 
término no dia 15/02/2018 às 15:00 horas, caso não haja licitantes no 1º leilão, será aceito lance conforme o art. 891 do 
NCPC. (Considera-se lance vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado 
preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação). Bem aSer Praceado: IMÓVEL 
- “Um terreno situado nesta cidade e comarca de Jaboticabal, no lugar denominado “Jardim Angélica”, com frente para a 
Avenida ”B”, esquina com a Rua Dois, terreno este tido como lote “L”, da quadra 2, encerrando a área de 300,28 metros 
quadrados, concordados com um arco de 6,00 metros e dentro das medidas, características e confrontações seguintes: De 
quem da frente para o imóvel olha mede 11,00 metros de frente, para a mencionada Avenida Dois; 28,00 metros do lado 
direto confinado com o lote “R”; 28,00 metros do lado esquerdo, confinado com a Rua Dois, e finalmente na linha dos fundos 
mede 11,00 metros confinado com o lote “N”, todos da mesma quadra 2, estando localizado no lado par da numeração”. 
Endereço/Localização: Rua Raul Maçoni nº 107 – Jd. Angélica - Jaboticabal/SP. Matriculado sob nº 9.492 do CRI de 
Jaboticabal/SP. O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus 
do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para a alienação eletrônica. ÔNUS: Consta na 
referida matrícula: R.04 – Hipoteca em favor de Dori – Industria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda; AV.5 – Penhora 
exequenda; VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM: No primeiro leilão, o valor mínimo para a venda do bem apregoado 
será o valor da avaliação judicial que corresponde a R$ 175.300,00 (Novembro/2016), que será atualizada à época da 
alienação. No segundo leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% do valor atualizado da avaliação 
judicial. Obrigações do Arrematante: Eventuais ônus sobre o imóvel e todas as providências e despesas relativas à 
transferência do bem, tais como desocupação, ITBI, certidões, registro e outras despesas pertinentes, correrão por conta 
do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos, conforme o art. 130, “caput” e parágrafo 
único do CTN, bem como os débitos de condomínio (que possuem natureza “propter rem”), os quais ficam sub-rogados 
no preço da arrematação. Da Arrematação: O arrematante deverá assinar o auto de arrematação, conforme disposição 
do art. 903 do NCPC, (Qualquer que seja a modalidade do leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo 
leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes 
os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º, deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação 
pelos prejuízos sofridos). Pagamento e Condições de Venda: O arrematante efetuará o pagamento à vista. Pagamento 
à vista: O depósito deve ser efetuado em até 24 hrs do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial do 
Banco do Brasil (obtida através do Portal de Custas – Recolhimento e Depósitos do TJSP (link disponível no sítio do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (www.tjsp.jus.br)). Pagamento parcelado: O interessado em adquirir o bem 
em prestações poderá apresentar, por escrito: (i) até o início do primeiro leilão, proposta por valor não inferior ao da 
avaliação, atualizado; (ii) até o início do segundo leilão, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação 
atualizado. Ficando esta forma de pagamento sujeito a apreciação do M.M Juiz da causa, (Art. 895, §1, §2, §4, §5, §6, 
§7, §8, e §9 do NCPC). Condições: depósito do sinal igual ao superior a 25% do valor do lance vencedor, no prazo de 24 
hrs do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil, (obtida através do Portal de Custas 
– Recolhimento e Depósitos do TJSP (link disponível no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (www.tjsp.jus.
br)), e o restante em até 30 parcelas*, corrigidas mensalmente pelo índice do TJSP e garantido por caução idônea (no caso 
de bens móveis), e pela hipoteca do próprio bem (no caso de bens imóveis). Propostas contendo pagamento parcelado 
não suspenderá o leilão (NCPC § 6° do art. 895). Propostas de pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas 
de pagamento parcelado. Comissão: A contra-prestação pelo trabalho desenvolvido pelo gestor fica fixada em 5% (cinco 
por cento) do valor da arrematação, comissão esta não incluída no valor do lance vencedor (artigo 17 do Provimento 
CSM n. 1625/2009), que será paga pelo arrematante, e não será devolvida nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for 
desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. 
O depósito da comissão deverá ser feito através de boleto ou depósito em dinheiro, DOC ou TED, no prazo de até 24 hrs 
do encerramento do leilão, na conta da empresa gestora. Remição da Execução, Adjudicação Ou Acordo: Caso haja 
desistência do leilão, ou acordo extrajudicial, antes do início do leilão, a parte devedora arcará com os custos de edital e 
outros referentes à divulgação e designação do ato, desde que devidamente comprovadas pela empresa gestora. Caso 
isso ocorra durante a alienação judicial, o leiloeiro fará jus a comissão prevista, nos termos do Art. 7° § 3° da Resolução 
CNJ nº 236/2016, que regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário, os procedimentos relativos à alienação judicial por meio 
eletrônico, na forma preconizada pelo art. 882, § 1º do NCPC. Dúvidas E Esclarecimentos: Pessoalmente junto ao Ofício 
Cível onde tramita a ação ou no escritório do gestor, localizado na Rua Décio nº 151 – Sala 5 – Saúde - São Paulo/SP, pelo 
telefone (11) 2910-7123, ou ainda por email: contato@impactoleiloes.com.br Ficam os executados Ivani Revolti Ferreira 
e Aliança Distribuidora De Produtos Alimentícios e Cigarros Jaboticabal, na pessoa de seu representante legal e 
demais interessados, Intimados das designações supra, através da publicação deste EDITAL, nos termos do Art. 274 
parágrafo único, Art. 887 §2º, §3º e §5º e Art. 889 parágrafo único, todos do NCPC, caso não tenha procurador constituído 
nos autos ou não seja localizada para intimação pessoal. Não consta nos autos haver recurso ou causa pendente de 
julgamento. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.

Lucas 2x14 ANJ - 21/12/2017

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0007383-44.2014.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara do 
Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea Schiavo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Edimar José Dolci EPP, CNPJ  
nº 03.680.908/0001-81, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, alegando 
em síntese: que as partes firmaram contrato de Termo de Adesão para prestação de serviço de passagem e cobrança em pedágio, cabendo 
ao réu o pagamento da contraprestação devida por meio de débito automático em conta corrente por ele indicado. Esses serviços são 
executados por meio de um sistema denominado “Sem Parar/Via Fácil” e firmado o contrato foram instalados nos veículos indicados pelo 
réu equipamento para o reconhecimento do veículo cadastrado e a aferição da quantidade de “passagens”. Alega que o réu não manteve na 
conta corrente indicada numerário suficiente para a quitação dos valores devidos em razão das “passagens” efetuadas por seus veículos e 
cobrados pelas faturas nº: 29016109, no valor de R$ 7.218,78, vencida em 30/09/2009 e fatura nº 31049288, no valor de R$ 106,00, vencida 
em 30/11/2009. O valor atual do débito é de R$ 11.171,29. Requer a citação do réu para pagamento do débito, acrescido de atualização 
monetária, ,multa e juros de mora, no prazo de 15 dias, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo, cabendo ao réu o  
pagamento de honorários advocatícios de 20%, bem como custas judiciais. Deu-se à causa o valor de R$ 11.171,29. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento do valor reclamado na inicial, ficando isento do pagamento das custas e honorários advocatícios, 
podendo oferecer embargos ao pedido inicial no mesmo prazo e caso não efetue o pagamento nem ofereça embargos, constituir-se-á, de 
pleno direito, o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 02 de agosto de 2017.

Nos últimos dias do 
ano, tomou posse a 
nova diretoria do Con-
selho Municipal de Se-
gurança Alimentar e 
Nutricional. Entre os 
desafi os da nova ges-
tão está a inclusão do 
município em projetos 
amparados pela Políti-
ca Nacional de Segu-
rança Alimentar, que 
benefi ciem diretamen-
te a população.

Após a posse, a 
próxima reunião foi 
agendada para 16 de 
janeiro. “O novo presi-
dente, José Luiz Baria-
ni, o vice José Rober-
to Costa e os demais 

Posse de nova diretoria do Conselho de Segurança Alimentar e 
Nutricional visa implementação de novos projetos 
Entre os objetivos está a implantação do banco de alimentos

nárias e professoras já 
se prepararam e espera-
mos que seja mais um 
ano de bastante traba-
lho e de bons resulta-
dos”, comenta.

Martins destaca ain-
da a importância do 
trabalho desenvolvido 

nas unidades de en-
sino. “A Educação In-
fantil complementa a 
ação da família e essa 
dobradinha é muito 
importante para todos 
quando desempenha-
da com amor e dedica-
ção”, fi nalizou. 

membros estão empe-
nhados em desenvol-
ver formas de trabalho 
para o Conselho que 
fi cou inativo por anos. 
As primeiras ideias 
já estão surgindo e o 
próximo encontro ser-
ve para promover dis-
cussões a respeito da 
implantação de novas 
políticas públicas”, 
afi rma a secretária de 
Assistência Social, Ta-
tiana Pellegrini.

Banco de Alimentos 
– Entre as iniciativas, 
está a organização de 
um banco de alimen-
tos municipal que be-
nefi ciará a população 
mais carente. Toda 
produção excedente 
será recolhida e des-
tinada para um local 
que fi cará responsável 
pela distribuição. 

“Em pouco tempo 
conseguimos vitórias 
signifi cativas como a 
participação no con-
selho regional. Apro-
veito para agradecer o 
empenho de todos os 
participantes e a preo-
cupação de todos com 
a segurança alimentar 
de nosso município”, 
fi naliza Tatiana.
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Hori completa 1 ano à frente da Prefeitura resgatando 
tradições e colocando a “casa em ordem”

Os 12 primeiros me-
ses foram de muito 
empenho, foco e auste-
ridade. A Prefeitura tra-
balhou em três frentes 
para resgatar o orgulho 
do jaboticabalense, re-
cuperando as tradições 
da cidade e avançando 
em várias áreas. O ano 
foi de pulso fi rme para 
reequilibrar as contas 
públicas, colocar a casa 
em ordem e recuperar 
o prestígio de Jabotica-
bal.

Acostumada a ser no-
tícia positiva e referên-
cia para outras cidades, 
Jaboticabal viveu um 
período sem ter muito 
o que comemorar. Em 
2016, estava no escuro: 
mais de 2.200 lâmpa-
das queimadas, ruas e 
avenidas abandonadas, 
sem remédios, ambu-
lâncias e exames bási-
cos na rede de saúde. 

“Estávamos cientes 
que não seria fácil, mas 
buscamos soluções. 
Trabalhamos em três 
frentes: recuperar o 
que havia sido perdido, 
reequilibrar as contas 
para avançar e voltar a 
crescer. Hoje muita coi-
sa melhorou, mas ainda 
é necessário continuar 
avançando. Nossa Ja-
boticabal merece mais. 
A população já sente 
isso nas ruas, mas 2018 
será o ano para avançar 
mais e novos projetos 
vão ganhar forma”, re-
afi rma o prefeito José 
Carlos Hori.

O que voltou em 
2017:

• Remédio na far-
mácia – 90% estão nas 
prateleiras

• Revitalização da 
“Praça da Fonte” – Joa-
quim Batista

• Decoração natali-
na

• T r a d i c i o n a i s 
eventos no Aeroporto 
Municipal

• Uniformes esco-
lares – licitado em 2017 
para entrega em 2018

• Festa do Quitu-
te – organização volta 
para a prefeitura

• Réveillon no 
Lago

• Campanhas de 
conscientização: redu-
ção de 50% nos aciden-
tes de trãnsito

• Cidade mais lim-
pa

• Fim da fi la de pe-
quenas cirurgias no SUS

• Asfalto de 50 
quarteirões – começou 
em 2017 e continua em 
2018

• Exames no Labo-
ratório Municipal

• Retomada da 
obra do Anel Viário – já 
fi nalizada

• Retomada da 
obra da Creche Parque 
das Araras – havia sido 
inaugurada sem termi-
nar

• Retomada do as-
falto do Distrito Indus-
trial – já fi nalizada

O que “vem por aí” 
em 2018:

• Nova empresa – 
geração de 50 empre-
gos

• Construção de 
um poço profundo no 
Vale do Sol – fi m da fal-
ta de água no Morada 
do Campo

• Nova faculdade, 
à distância e gratuita – 
Univesp 

• Atividade Dele-
gada – mais policiais 
nas ruas

• Uniformes es-
colares para todas as 
crianças

• Casa Maria – Casa 
de Passagem para aten-
der mulheres em situa-
ção de violência ou vul-
nerabilidade

• Jaboticabal será 
nomeada Capital do 
Amendoim – mais em-
pregos e visibilidade 
nacional

• Asfalto de 50 
quarteirões – começou 
em 2017 e continua em 
2018

• Programa Melhor 
em Casa - levar atendi-
mento médico às casas 
de pessoas com neces-
sidade de reabilitação 
(idosos, pacientes crô-
nicos ou em situação 
pós-cirúrgica)

• Parceria com a 
Unesp para geração de 
energia limpa

• Disciplina “Edu-
cação empreendedora” 
nas escolas

Início difícil - O ano 
mal havia começado e 
a Prefeitura teve que 
lidar com o pagamen-
to de salário dos fun-
cionários – o dinhei-
ro não foi deixado no 
caixa. Foi necessário 
reorganizar as contas, 
cortar gastos e rene-
gociar dívidas com 
fornecedores, além de 
colocar em dia o re-
passe realizado para 
entidades. 

Retomada de confi an-
ça – Outro ponto posi-
tivo é que Jaboticabal 
retomou a confi ança e 
já fi gura como referên-
cia regional. A articu-
lação política deixou 
de ser um problema 
e a cidade já recebeu 
a visita de quatro se-
cretários de Estado. O 
prefeito Hori também 
encerrou o ano repre-
sentando mais de 120 
prefeitos paulistas, no 
Palácio dos Bandei-
rantes. “Cobro sempre 
dos meus secretários 
o máximo de esforço 
para que possamos re-
alizar mais e superar 
esse momento. Agra-
deço a compreensão e 
o apoio que tenho tido 
da população e conto 
com a ajuda dela para 
conduzirmos Jabotica-
bal pelo caminho do 
crescimento”, conclui 
Hori.

Jaboticabal voltou 
a ser destaque nacio-
nal: 

• Jaboticabal é a 
maior produtora de 
amendoim do país - Jor-
nal Hoje

• Pela primei-
ra vez, apareceu em 
ranking de cidades 
mais inteligentes e co-
nectadas

O ranking Connected 

2018 será de novos avanços para a cidade; em 2017 o foco foi recuperar, reequilibrar 
e “preparar o terreno” para avançar

Smart Cities, elaborado 
pela Urban Systems, co-
locou Jaboticabal entre 
as 100 cidades mais in-
teligentes e conectadas 
do Brasil. Na região, 
apenas Ribeirão Preto e 
Jaboticabal entraram na 
relação.

• Qualidade de 
vida: Jaboticabal é a 12 
melhor cidade para en-
velhecer no Brasil

• Nota 10: aterro 
sanitário de Jaboticabal 
é exemplo para o Brasil

Confi ra os avanços 
nestes doze meses de 
governo – por área:

Educação
• Implantação de 

coral com alunos sur-
dos

• Inauguração da 
creche EMEB Mário de 
Stéfani, no Parque das 
Araras

• Criação de 1 mil 
vagas em creches para 
crianças que aguarda-
vam uma vaga desde 
2015 e 2016

• Introdução de 
fi lé de peixe na meren-
da escolar

• Entrega de novo 
ônibus 0km para trans-
porte de alunos

• Implantação de 
documento de identi-
fi cação para alunos da 
rede

• Implantação do 
novo curso de Tecnólo-
go em Gestão Ambien-
tal, na FATEC

• Conquista de 
uma nova faculdade 
gratuita - Univesp

Saúde
• Reabastecimento 

da Farmácia Municipal, 
com remédios básicos e 
de alto custo

• Contratação de 
novos médicos

• Ampliação da 
frota - 01 ambulância 
0km do SAMU, 01 mini-
van – Spin para trans-
porte de pacientes e 
conserto de 2 ambulân-
cias e 01 kombi

• Inauguração do 
CIAF IV

• Mutirão de ma-
mografi a 

• Com força-tare-
fa, equipes impedem 
epidemia de dengue em 
2017

• Criação do De-
partamento de Proteção 
Animal

• Feiras de Adoção 
deram novos lares há 
mais 100 cães e gatos

• Implantação do 
Disk Castração para 
animais abandonados

• Ampliação da 
equipe técnica do CAPS 
– atendimento em saú-
de mental

• Fim da fi la de pe-
quenas cirurgias no SUS

• Volta dos exames 
no Laboratório Micror-
regional

Social
• Pagamento da 

dívida com as entida-
des assistenciais, como 
APAE, Hospital de Cân-
cer de Barretos, APA, 
etc. 

• Cursos profi ssio-
nalizantes gratuitos no 
CRAS

• Cursos gratuitos 
de cabeleireiro e infor-
mática, oferecidos pelo 
Fundo Social de Solida-
riedade

• Fortalecimento 
do Serviço de Aborda-
gem Social

• Início do Projeto 
Habitacional de Interes-
se Social

• Dia Internacional 
da Pessoa com Defi ciên-
cia 

• Campanha Natal 
Solidário – doação de 
brinquedos

• Acústico Rosa e 
Rock Solidário uniram 
cultura, conscientiza-
ção e solidariedade

• Ofi cinas de dan-
ças urbanas e história 
em quadrinhos

Obras
• Troca de 2.200 

das lâmpadas que esta-
vam queimadas há mais 
de 01 ano

• Troca de 1 mil 
das lâmpadas queima-
das em 2017

• Início da pintura 
horizontal – guias, sar-
jetas, lombadas, faixas 
de pedestres, etc.

• “Cidade Linda é 
Cidade Limpa” começa 
a dar nova cara à Jabo-
ticabal

• R e c u p e r a ç ã o 
de estradas rurais, in-
cluindo a revitalização 

da estrada de acesso 
ao Assentamento Terra 
Rica

• Retomada e con-
clusão do Anel Viário – 
Trecho Sul

• Operação tapa-
-buraco 

• Conclusão da re-
forma no Ginásio de Es-
portes 

• Reforma e am-
pliação do CIAF de Luzi-
tânia e ESF Tereza Bar-
bosa

• Compra de um 
caminhão para ilumina-
ção pública

• Entrega de motos 
0km, uniformes e equi-
pamentos para agentes 
de trânsito

• Instalação de 
1.300 antenas proteto-
ras em motocicletas

Emprego
• Vinda de uma 

nova empresa para Ja-
boticabal – 50 novos 
empregos

• Parceria Unesp 
– “Incubadora” para re-
cém-formados

• Nova lei para fa-
cilitar abertura de em-
presas – alvará em 48h

• Conclusão do as-
falto no Distrito Indus-
trial e da instalação de 
bomba no poço artesia-
no, oferecendo estrutu-
ra completa aos empre-
sários

• Venda de todos 
os lotes/terrenos do 
Distrito Industrial para 
construção de novas 
empresas

• Novo curso gra-
tuito de Recursos Hu-
manos, na Etec 

• Novo curso supe-
rior gratuito, na Fatec

• Nova faculdade 
gratuita, na Univesp

• Banco do Povo 
fecha 50% mais contra-
tos que em 2015 e 2016

• Inclusão de Jabo-
ticabal na “Rota da Arte” 
estimula o comércio lo-
cal

Finanças
• Renegociação de 

contratos antigos, com 
redução de até 30% 

• R e n e g o c i a ç ã o 
com fornecedores com 
pagamentos em atraso, 
desde 2014

• Pagamento dos 

salários dos servidores, 
de dezembro de 2016

• Pagamento de 
R$ 4 milhões para o Se-
prem (em janeiro)

• R e n e g o c i a ç ã o 
da dívida com a Santa 
Casa, em R$ 1,7 milhão

• Economia de R$ 
150 mil ao ano com alu-
guéis

• Corte de horas 
extras

• Cortes nos car-
gos de confi ança

• Controlar e mini-
mizar o impacto da dí-
vida herdada

• Implantação da 
Controladoria Interna 
da Administração Públi-
ca

• Isenção no pa-
gamento de pedágios - 
economia de R$ 200 mil 
ao ano

Cultura, esporte e 
lazer

• Vinda de nomes 
importantes do cenário 
cultural do Brasil, como 
o maestro João Martins 
e o Tenor Jean William 

• Cinema nos bair-
ros

• Feira de Artesa-
nato em datas comemo-
rativas

• Corrida, passeio 
ciclístico noturno e Ca-
minhada de Bairros

• Eventos cultu-
rais: 5ª Parada de Natal, 
Feira do Vinil, festival 
de Hip Hop, ofi cina de 
Capoeira, Pedala Jaboti-
cabal, Exposição Nacio-
nal de Orquídeas, Se-
mana do Livro Infantil, 
Circuito Sesc 

• Torneio 1º de 
Maio 

• Aulas gratuitas 
de Muay Thai

• Feira Livre: agora 
recebe uma banda para 
animar as manhãs de 
domingo uma vez ao 
mês

• Programação em 
comemoração aos 100 
anos de Córrego Rico

Segurança
• Implantação de 

um posto de apoio da 
PM na Praça 9 de Julho

• Implantação de 
câmeras de monitora-
mento no Paço Munici-
pal e Terminal Rodoviá-
rio.
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CONSTRUTORA 
JOÃO PIM

Vende-se o aluga-se casa pronta/entrega com 
100 metros quadrados de área construída

PREÇO DE CUSTO 
FONE (16) 9.9708-4893

. “Parabéns  ao Colégio Novo Anglo pela 
classifi cação de 1º lugar absoluto no 

Enem em Jaboticabal”




